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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 

 

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565   

งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ

กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษทั สแกน อินเตอร์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั สแกน อินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูร้ับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(ณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 8829 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤษภาคม 2565 
 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน   

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     71,038             108,881           33,325             37,241             

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 2, 3 267,071           391,325           497,329           615,798           

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2 474,528           350,708           676,474           559,871           

ส่วนของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 2 17,821             15,410             17,821             15,410             

ส่วนของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่ผูด้าํเนินงานอื�น

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 3,288               4,788               3,288               4,788               

ส่วนของลูกหนี�ตามสญัญาเช่า

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 18,730             18,543             18,730             18,543             

สินคา้คงเหลือ 350,989           378,507           340,479           369,510           

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น    1,232               25,875             954                  24,845             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,204,697        1,294,037        1,588,400        1,646,006        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนั 3,900               3,900               -                   -                   

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่า 324,479           329,276           324,479           329,276           

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,134,764        1,126,359        958,679           958,679           

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 4, 5 526,495           95,742             212,670           -                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                   -                   682,808           1,100,445        

ลูกหนี�ไม่หมุนเวียนอื�น 478,398           465,445           472,186           459,246           

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2 27,172             12,105             27,172             12,105             

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่ผูด้าํเนินงานอื�น 833                  1,042               833                  1,042               

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 8,105               8,105               4,001               4,001               

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์   6 1,431,454        1,888,576        592,680           612,324           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 93,837             99,786             7,515               10,848             

ค่าความนิยม 220,769           220,769           -                   -                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 96,856             99,594             37,576             38,672             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,242               2,270               -                   -                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,349,304        4,352,969        3,320,599        3,526,638        

รวมสินทรัพย์ 5,554,001        5,647,006        4,908,999        5,172,644        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 7 1,326,217        1,614,150        1,326,217        1,614,150        

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น     139,414           159,889           111,766           130,792           

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

     ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 193,479           199,915           147,280           139,177           

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่า

     ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 25,395             27,876             3,944               6,485               

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2 201,120           134,120           214,065           160,065           

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 15,774             618                  15,347             -                   

ประมาณการหนี� สินสาํหรับการรับประกนั

     สินคา้และบริการ 336                  427                  336                  427                  

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 1,901,735        2,136,995        1,818,955        2,051,096        

หนี�สินไม่หมุนเวยีน     

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     7 571,497           684,625           478,137           556,423           

หนี� สินตามสญัญาเช่า 12,574             19,722             -                   1,697               

เจา้หนี�ไม่หมุนเวียนอื�น 16,263             16,722             448                  509                  

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 69,673             73,551             23,306             27,335             

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

     ผลประโยชน์พนกังาน 22,941             21,901             18,046             17,199             

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 2,470               -                   2,470               -                   

หนี� สินอนุพนัธ์ 11 1,063               1,195               1,046               1,129               

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 696,481           817,716           523,453           604,292           

รวมหนี�สิน 2,598,216        2,954,711        2,342,408        2,655,388        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้     8

   ทุนจดทะเบียน  

   (หุ้นสามัญจาํนวน 1,440,000 พันหุ้น 

    มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 720,000           600,000           720,000           600,000           

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้

   (หุ้นสามัญจาํนวน 1,200,000 พันหุ้น 

    มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 600,000           600,000           600,000           600,000           

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,346,389        1,346,389        1,346,389        1,346,389        

กาํไรสะสม     

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 60,000             60,000             60,000             60,000             

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 877,794           608,786           560,202           510,867           

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 71,593             75,717             -                   -                   

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,955,776        2,690,892        2,566,591        2,517,256        

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 9                      1,403               -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,955,785        2,692,295        2,566,591        2,517,256        

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,554,001        5,647,006        4,908,999        5,172,644        

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

งบการเงินรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย        9 212,332          265,549          96,807            178,179          

รายไดจ้ากการให้บริการ        9 117,195          111,744          94,485            91,756            

329,527          377,293          191,292          269,935          

ตน้ทุนขาย        (241,985)         (251,499)         (127,113)         (163,998)         

ตน้ทุนการให้บริการ (79,103)           (73,406)           (60,959)           (60,607)           

กาํไรขั�นต้น 8,439              52,388            3,220              45,330            

รายไดอื้�น 21,082            14,205            23,748            15,666            

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 120,440          -                  111,230          -                  

กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงสถานะเงินลงทุน 5 200,903          -                  -                  -                  

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (1,163)             (1,300)             (1,049)             (1,177)             

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (63,024)           (36,119)           (56,985)           (30,787)           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ -                  (87)                  -                  (127)                

กาํไรจากกจิกรรมการดาํเนินงาน 286,677          29,087            80,164            28,905            

ตน้ทุนทางการเงิน (17,774)           (19,705)           (16,348)           (17,871)           

กลบัรายการ (ผลขาดทุน) จากการดอ้ยค่าซึ� งเป็นไปตาม TFRS 9 603                 (5,278)             353                 (6,542)             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

 และการร่วมคา้ที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย    14,150            17,473            -                  -                  

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 283,656          21,577            64,169            4,492              

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ (15,134)           1,579              (14,834)           2,162              

กาํไรสําหรับงวด 268,522          23,156            49,335            6,654              

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ ่   269,008          23,169            49,335            6,654              

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม    (486)                (13)                  -                  -                  

กาํไรสําหรับงวด 268,522          23,156            49,335            6,654              

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท)

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่    10 0.22                0.02                0.04                0.01                

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

31 มีนาคม 31 มีนาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับงวด 268,522          23,156            49,335            6,654              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

    กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (4,124)             33,649            -                  -                  

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 264,398          56,805            49,335            6,654              

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 264,884          56,818            49,335            6,654              

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (486)                (13)                  -                  -                  

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 264,398          56,805            49,335            6,654              

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

31 มีนาคม 31 มีนาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างของอตัรา รวมธุรกิจภายใต้ รวมองคป์ระกอบ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทุนที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง แลกเปลี�ยนจากการ การควบคุม อื�นของส่วนของ ของผูถื้อหุน้ ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร แปลงค่างบการเงิน เดียวกนั ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 600,000             1,346,389          60,000               591,194             (34,653)               21,713               (12,940)             2,584,643          8                        2,584,651          

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

    การไดม้าซึ� งส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมซึ� งอาํนาจควบคุมไม่เปลี�ยนแปลง -                    -                    -                    -                    -                      -                    -                    -                    613                    613                    

    รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    -                    -                      -                    -                    -                    613                    613                    

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) -                    -                    -                    23,169               -                      -                    -                    23,169               (13)                    23,156               

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น -                    -                    -                    -                    33,649                -                    33,649               33,649               -                    33,649               

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    23,169               33,649                -                    33,649               56,818               (13)                    56,805               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 600,000             1,346,389          60,000               614,363             (1,004)                 21,713               20,709               2,641,461          608                    2,642,069          

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 600,000             1,346,389          60,000               608,786             54,004                21,713               75,717               2,690,892          1,403                 2,692,295          

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

    การสูญเสียส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    -                      -                    -                    -                    (908)                  (908)                  

    รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    -                    -                      -                    -                    -                    (908)                  (908)                  

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) -                    -                    -                    269,008             -                      -                    -                    269,008             (486)                  268,522             

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น -                    -                    -                    -                    (4,124)                 -                    (4,124)               (4,124)               -                    (4,124)               

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    269,008             (4,124)                 -                    (4,124)               264,884             (486)                  264,398             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2565 600,000             1,346,389          60,000               877,794             49,880                21,713               71,593               2,955,776          9                        2,955,785          

งบการเงินรวม 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั สแกน อนิเตอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วน

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 600,000                              1,346,389                           60,000                                548,159                              2,554,548                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                                     -                                     -                                     6,654                                  6,654                                  

     กาํไรเบด็เสร็จอื�น -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     6,654                                  6,654                                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2564 600,000                              1,346,389                           60,000                                554,813                              2,561,202                           

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 600,000                              1,346,389                           60,000                                510,867                              2,517,256                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                                     -                                     -                                     49,335                                49,335                                

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     49,335                                49,335                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 600,000                              1,346,389                           60,000                                560,202                              2,566,591                           

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 

 

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 268,522           23,156              49,335              6,654                

ปรับรายการที�กระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 15,134             (1,579)              14,834              (2,162)              

ตน้ทุนทางการเงิน 17,774             19,705              16,348              17,871              

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย        32,689             42,559              21,889              32,905              

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รับรู้ในกาํไรขาดทุน (603)                 5,278                (353)                 6,542                

ประมาณการค่าความเสียหายของคดีความ 2,470               -                   2,470                -                   

กลบัรายการค่าใชจ่้ายจากหนี� สินการรับประกนัสินคา้และบริการ (91)                   (472)                 (91)                   (472)                 

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,040               778                   847                   603                   

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ที�ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) (14,150)            (17,473)            -                   -                   

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 29,834             2,587                29,813              2,512                

กาํไรจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,122)              (764)                 (1,122)              (366)                 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (120,440)          -                   (111,230)          -                   

กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงสถานะเงินลงทุน (200,903)          -                   -                   -                   

เงินปันผลรับ -                   -                   (825)                 -                   

ดอกเบี�ยรับ (15,568)            (9,895)              (18,308)            (12,219)            

14,586             63,880              3,607                51,868              

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น    96,407             (39,193)            124,352            (36,268)            

สินคา้คงเหลือ 507                  5,536                2,049                5,614                

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่า 4,668               3,648                4,668                1,113                

ลูกหนี�ไม่หมุนเวยีนอื�น (1,672)              1,087                (1,659)              1,030                

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น    3,056               13,993              (18,463)            12,789              

เจา้หนี�ไม่หมุนเวยีนอื�น (64)                   590                   (61)                   555                   

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 117,488           49,541              114,493            36,701              

ภาษีเงินไดร้ับคืน (จ่ายออก) 9,263               (3,850)              9,094                (3,488)              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 126,751           45,691              123,587            33,213              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการชาํระคืนเงินใหกู้แ้ก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 43,240             9,379                45,239              14,379              

เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (167,120)          -                   (179,320)          (4,050)              

เงินสดรับจากการชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืแก่ผูด้าํเนินงานอื�น 1,709               2,500                1,709                2,500                

เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ยสุทธิ 302,862           -                   316,197            -                   

เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในกิจการร่วมคา้ (25,530)            -                   -                   (1,637)              

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์     6,429               6,275                6,422                5,121                

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (10,984)            (141)                 (5,736)              (108)                 

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (136)                 -                   (131)                 -                   

เงินปันผลรับ -                   -                   825                   -                   

ดอกเบี�ยรับ 10,011             9,872                12,637              11,235              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 160,481           27,885              197,842            27,440              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 174,678           270,570            174,678            270,570            

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน (462,611)          (266,689)          (462,611)          (266,689)          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 67,000             -                   74,000              -                   

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                   -                   (20,000)            -                   

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (76,167)            (19,167)            (70,047)            (19,167)            

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า (9,952)              (8,242)              (4,319)              (2,609)              

เงินปันผลจ่าย -                   (37)                   -                   (37)                   

ดอกเบี�ยจ่าย (18,023)            (20,003)            (17,046)            (17,985)            

เงินสดรับจากการเพิ�มทุนในบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                   613                   -                   -                   

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (325,075)          (42,955)            (325,345)          (35,917)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (37,843)            30,621              (3,916)              24,736              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 108,881           85,125              37,241              45,913              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 มีนาคม 71,038             115,746            33,325              70,649              

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,666               -                   1,666                -                   

โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินคา้คงเหลือ 2,831               -                   2,831                -                   

เงินปันผลคา้งจ่าย 50                    46                     50                     46                     

(พันบาท)

31 มีนาคม 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

3  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

4  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

5  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

6  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

7  เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

8  ทุนเรือนหุน้ 

9  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

10  กาํไรต่อหุน้ 

11  เคร่ืองมือทางการเงิน 

12  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

13  คดีฟ้องร้อง 

14  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

   

   

   

   



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนําเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจาํปีและจดัทาํ   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี         

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ

บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีได้

นาํเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการ

บญัชี วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ี

ไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

 

2 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 

  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  1,633  524 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  1,974  1,790 

รายไดอ่ื้น -  -  481  352 

รายไดค้่าเช่า -  -  388  432 

ขายสินทรัพยถ์าวร -  -  6,100  - 

ดอกเบ้ียรับ -  -  2,506  2,350 

ซ้ือสินคา้ -  -  4  27 

การรับบริการ -  -  2,517  4,894 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  131  207 

        

บริษัทร่วม        

ดอกเบ้ียรับ 9,821  4,844  9,821  4,844 

        

การร่วมค้า        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 4,858  -  4,858  - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,472  -  3,472  - 

ค่าท่ีปรึกษา 1,240  690  1,240  690 

ดอกเบ้ียรับ 2,284  1,521  2,284  1,521 

รายไดค้่าเช่า 300  -  300  - 

รายไดอ่ื้น 441  -  441  - 

ค่าเช่าจ่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่า 525  -  525  - 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั          

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,223  6,292  6,563  6,082 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 528  223  528  223 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 7,751  6,515  7,091  6,305 

 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า  

บริษทัยอ่ย -  -  277,277  283,415 

การร่วมคา้ 3,703  -  3,600  - 

รวม 3,703  -  280,877  283,415 

        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  5,536  7,874 

บริษทัร่วม 6,637  1,930  6,637  1,930 

การร่วมคา้ 1,655  847  1,655  847 

รวม 8,292  2,777  13,828  10,651 

 

ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

เงินให้กู้ยืม  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 4.50 - 6.00  4.50 - 6.00  -  -  201,946  209,163 

บริษทัร่วม 10.00 - 14.00  10.00 - 14.00  398,120  331,120  398,120  331,120 

การร่วมคา้ 5.39 - 15.00  7.72 - 10.80  121,401  47,103  121,401  47,103 

รวม     519,521  378,223  721,467  587,386 

 
  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีการค้า  

บริษทัยอ่ย -  -  837  4,523 

การร่วมคา้ 187  -  187  - 

รวม 187  -  1,024  4,523 

  

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น  

บริษทัยอ่ย -  -  33  211 

 

ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

เงินกู้ยืม 2565   2564  2565  2564  2565  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 3.00  3.00  -  -  12,945  25,945 

กรรมการ 4.50  4.50  201,120  134,120  201,120  134,120 

รวม     201,120  134,120  214,065  160,065 

 

สัญญาสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

บริษทัได้ทาํสัญญาเช่ากับกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันแห่งหน่ึงซ่ึงครอบคลุมการให้เช่าทรัพยสิ์นและอุปกรณ์เพื่อ

จาํหน่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลวพร้อมอดัในราคาที่ระบุไวใ้นสัญญา โดยสัญญาจะส้ินสุดเมื่อบริษทั

บอกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สัญญา 

 

กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญากับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันหลายแห่งเพื่อให้บริการให้คาํปรึกษาและให้บริการธุรกิจแก่

บริษทัในเครือ โดยสัญญาจะส้ินสุดเม่ือกลุ่มบริษทับอกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สัญญา 

 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง และไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

แห่งหน่ึง โดยสัญญาจะส้ินสุดเม่ือบริษทัไดรั้บชาํระคืนเงินตน้หมดหรือเม่ือผูใ้หกู้ท้วงถาม 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินหลายฉบบัแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อใชใ้นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตยห์ลายโครงการ ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัท่ีระบุในสัญญา เงินกูย้ืมน้ีมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี 

8 ปี และ 9 ปี ตามแต่ละสัญญาพร้อมทั้งคํ้ าประกันโดยสินทรัพยข์องแต่ละโครงการ โดยสัญญาดังกล่าวจะทยอย

ส้ินสุดในเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 จนถึงเดือนสิงหาคม 2573 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อใช้ในการดาํเนินงาน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั      

ท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงสัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดตามท่ีระบุในสัญญา 

 

บริษัทได้ทาํสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมแห่งหน่ึงเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์         

โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 10 และร้อยละ 14 ต่อปี ซ่ึงสัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดตามท่ีระบุในสัญญา 

 

บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินจากกรรมการโดยมีวงเงินกูย้ืมจาํนวน 250 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี         

ซ่ึงสัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดภายใน 1 ปี หรือเม่ือไดรั้บชาํระคืนเตม็จาํนวน 

  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

 

หมายเหตุ 

31 มีนาคม  

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

  (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2        

ลูกหน้ีการคา้  3,703  -  280,877  283,415 

อ่ืน ๆ  8,292  2,777  13,828  10,651 

  11,995  2,777  294,705  294,066 

บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ         

ลูกหน้ีการคา้  268,448  387,701  232,158  352,457 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้  13,446  8,303  8,154  4,881 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร  7,689  24,773  34  277 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  6,745  8,738  2,440  4,230 

เงินมดัจาํสินคา้  839  1,253  440  873 

อ่ืน ๆ  6,470  6,812  5,914  5,801 

  303,637  437,580  249,140  368,519 

         

รวม  315,632  440,357  543,845  662,585 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี         

   คาดวา่จะเกิดขึ้น  (48,561)  (49,032)  (46,516)  (46,787) 

สุทธิ  267,071  391,325  497,329  615,798 

  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ลูกหน้ีการค้า 

31 มีนาคม  

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,703  -  71,726  68,211 

เกินกาํหนดชาํระ        

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  -  1,622  1,477 

   3 - 6 เดือน -  -  231  456 

   6 - 12 เดือน -  -  464  463 

   มากกวา่ 12 เดือน -  -  206,834  212,808 

รวม 3,703  -  280,877  283,415 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  -  - 

สุทธิ 3,703  -  280,877  283,415 

กิจการอ่ืน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 195,280  262,466  168,608  236,232 

เกินกาํหนดชาํระ        

   นอ้ยกว่า 3 เดือน 24,105  59,228  17,248  53,341 

   3 - 6 เดือน 1,207  1,354  487  637 

   6 - 12 เดือน 1,721  48,808  1,721  48,580 

   มากกว่า 12 เดือน 46,135  15,845  44,094  13,667 

รวม 268,448  387,701  232,158  352,457 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (48,561)  (49,032)  (46,516)  (46,787) 

สุทธิ 219,887  338,669  185,642  305,670 

        

รวม 223,590  338,669  466,519  589,085 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

- (ลดลง) เพ่ิมข้ึน (471)  5,747  (271)  6,822 
 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี  
 

 งบการเงินรวม 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศที่

กิจการจดัตั้ง 

 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้  

  

ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  

 เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

สามเดือนส้ินสุดวนัที ่

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

   2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

การร่วมค้า                      

บริษทั สแกน แอดวานซ ์เพาเวอร์ จาํกดั  ธุรกิจพลงังานหมุนเวียน ไทย 58.69  53.47  165,500  138,500  101,365  75,835  123,924  95,742  -  - 

บริษทั เครือข่ายก๊าซไทย-ญีปุ่่ น จาํกดั ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอดัสาํหรับอุตสาหกรรม ไทย 51.00  -  411,999  -  379,031  -  378,331  -  -  - 

บริษทั พืชเภสัชกรรม จาํกดั                       

   (ช่ือเดิมบริษทั สแกน เมดิเฮิร์บ จาํกดั) ธุรกิจปลกูและจาํหน่ายกญัชา กญัชง ไทย 46.36  -  5,000  -  24,571  -  24,240  -  -  - 

รวม           504,967  75,835  526,495  95,742  -  - 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 

ประเทศที่กิจการจดัตั้ง 

 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้  

  

ราคาทุน 

 เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

สามเดือนส้ินสุดวนัที ่

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

   2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

การร่วมค้า                  

บริษทั เครือข่ายก๊าซไทย-ญีปุ่่ น จาํกดั ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอดัสาํหรับอุตสาหกรรม ไทย 51.00  -  411,999  -  210,120  -  -  - 

บริษทั พืชเภสัชกรรม จาํกดั                   

   (ช่ือเดิมบริษทั สแกน เมดิเฮิร์บ จาํกดั) ธุรกิจปลกูและจาํหน่ายกญัชา กญัชง ไทย 46.36  -  5,000  -  2,550  -  -  - 

รวม           212,670  -  -  - 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเพ่ิมทุนในบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จาํกัด ("SAP") 

เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2565 SAP ไดเ้รียกชาํระทุนเพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้ ร้อยละ 1.5 สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 2,000,000 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษทั คอนโทร์โน จาํกดั (“CCL”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัไดจ่้ายชาํระเงิน

ค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวน 1.53 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิม 

 

เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2565 SAP มีการออกหุน้สามญัเพิ่มเติมจาํนวน 300,000 หุน้ (จาก 2,375,000 หุน้เป็น 2,675,000 

หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท และไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นคร้ังแรกร้อยละ 80 โดย CCL  

เป็นผูจ้องซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียวและไดจ่้ายชาํระเงินแลว้เป็นจาํนวน 24 ลา้นบาท SAP จดทะเบียน

เพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2565 ภายหลงัการเพิ่มทุนดงักล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของ

กลุ่มบริษทัเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 53.47 เป็นร้อยละ 58.69 ซ่ึง SAP ยงัคงสถานะเป็นการร่วมคา้ของกลุ่มบริษทั 

 

 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

วิธีราคาทุน 

 เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

บริษัทย่อย (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั สยามวาสโก จาํกดั 100.00  100.00  200,000  200,000  200,000  200,000  -  - 

บริษทั คอนโทร์โน จาํกดั 99.99  99.99  103,250  103,250  103,250  103,250  -  - 

บริษทั สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 99.99  99.99  65,000  65,000  66,054  66,054  -  - 

บริษทั วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จาํกดั 99.99  99.99  20,000  20,000  22,103  22,103  -  - 

บริษทั แพนเทอรา มอเตอร์ส จาํกดั  99.99  99.99  13,750  13,750  13,750  13,750  -  - 

บริษทั สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จาํกดั 99.97  99.97  1,000  1,000  1,000  1,000  -  - 

บริษทั เกา้กอ้ง ปิโตรเลียม จาํกดั 99.96  99.96  25,250  25,250  276,651  276,651  -  - 

บริษทั เครือข่ายก๊าซไทย-ญ่ีปุ่ น จาํกดั -  100.00  -  411,999  -  411,999  -  - 

บริษทั สแกน เมดิเฮิร์บ จาํกดั -  99.99  -  5,000  -  5,000  -  - 

บริษทั สแกน ไอซีที จาํกดั -  51.00  -  638  -  638  825  - 

รวม     428,250  845,887  682,808  1,100,445  825  - 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เครือข่ายก๊าซไทย-ญ่ีปุ่น จาํกัด (“TJN”) 

เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2565 กลุ่มบริษทัไดข้ายส่วนไดเ้สียใน TJN ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยออกไปร้อยละ 49 ให้แก่กิจการท่ี

ไม่เก่ียวขอ้งกัน เป็นเงินสดจาํนวน 313 ล้านบาท ทาํให้กลุ่มบริษทัจัดประเภทเงินลงทุนใน TJN เป็นการร่วมคา้               

โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ TJN ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีขายมีจาํนวน 201 ลา้นบาท 

มูลค่ายุติธรรมของ ส่วนไดเ้สียของการร่วมคา้ท่ียงัคงอยู่ในกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีสูญเสียอาํนาจการควบคุมมีจาํนวน 

379 ลา้นบาท ไดถื้อเป็นมูลค่าเร่ิมแรกของเงินลงทุนในการร่วมคา้นั้น ณ วนันั้น กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการขายและ

กาํไรจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน เป็นจาํนวน 120 ลา้นบาท และ 178 ลา้นบาท ตามลาํดบัในงบกาํไรขาดทุนรวม

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัท สแกน เมดิเฮิร์บ จาํกัด (“SMH”)  

เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2565 กลุ่มบริษทัไดข้ายส่วนไดเ้สียใน SMH ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยออกไปร้อยละ 49 ให้แก่บุคคล

และกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั เป็นเงินสดจาํนวน 2.45 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัลดลงจาก  

ร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51 ซ่ึง SMH ยงัคงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 

 

เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2565 SMH ไดต้กลงทาํสัญญาจองซ้ือหุ้นกบัผูถื้อหุ้นรายใหม่ โดยผูถื้อหุ้นรายใหม่จ่ายชาํระ   

ค่าจองซ้ือหุ้นงวดท่ี 1 เป็นจาํนวนเงิน 18 ลา้นบาท และไดรั้บโอนหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 5,000 หุ้น ทาํให้สัดส่วน

การถือหุ้นของกลุ่มบริษทัลดลงจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 46 และ SMH ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้กบั

กระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 ทาํให้กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนใน SMH เป็นการร่วมคา้ มูลค่า     

ตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ SMH ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุมมีจาํนวน 1 ลา้นบาท 

มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียของการร่วมคา้ท่ียงัคงอยู่ในกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีสูญเสียอาํนาจควบคุมมีจาํนวน 24  

ลา้นบาท ไดถื้อเป็นมูลค่าเร่ิมแรกของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนันั้น กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการเปล่ียนสถานะ

เงินลงทุนเป็นจาํนวน 23 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 

ในการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของ SMH เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2565 ผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเปล่ียนช่ือบริษัทเป็น                   

บริษทั พืชเภสัชกรรม จาํกดั และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2565 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัท สแกน ไอซีที จาํกัด (“ICT”) 

ในเดือนมีนาคม 2565 บริษทัไดข้ายหุ้นทั้งหมดใน ICT เป็นจาํนวนเงิน 0.64 ลา้นบาท ใหแ้ก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ ICT ในงบการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ีขายมีจาํนวน 0.12 ล้านบาท                           

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการขายจาํนวน 0.52 ล้านบาทในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี            

31 มีนาคม 2565 
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6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

การซ้ือ และจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  

  (พันบาท) 

ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน  10,984  5,736 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  (440,193)  (5,300) 

 

กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไม่รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้สําหรับ                

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จาํนวน 26.73 ลา้นบาท และจาํนวน 18.92 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 605.63 ลา้นบาท          

(31 ธันวาคม 2564: 1,154.98 ล้านบาท) ใชใ้นการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ วงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกูย้ืมของ 

กลุ่มบริษทักบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง 

 

7 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีสัญญากูย้ืมเงินระยะส้ันจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งเป็นจาํนวน

รวม 1,326.22 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 1,614.15 ล้านบาท) เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.05 - 3.10 

ต่อปี (31 ธันวาคม 2564: ร้อยละ 2.05 - 5.47 ต่อปี) เงินกูย้ืมระยะสั้นน้ีไม่มีหลกัประกนั 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง      

เพื่อใช้ในการดาํเนินงานซ้ือเคร่ืองจกัร และก่อสร้างอาคารโรงงานเป็นจาํนวนรวม 764.98 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 

2564: 625.42 ล้านบาท) เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัท่ีระบุในสัญญา เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทั   

คํ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั 

 

กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมหลายฉบบักบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงสําหรับวงเงินกูย้ืมรวม 190 ลา้นบาท 

(31 ธันวาคม 2564: 311 ล้านบาท)โดยมีอตัราดอกเบ้ีย THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เงินกู้ยืมเหล่าน้ีมีกาํหนด

ชําระคืนเงินต้นทุกเดือน กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อป้องกัน         

ความเส่ียงส่วนหน่ึงจากอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวขา้งตน้  
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ในปี 2564 กลุ่มบริษัทได้รับอนุมัติการพกัชําระเงินต้นสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินหน่ึงแห่ง        

ตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 
 

วงเงินสินเช่ือ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงิน 890.43 ลา้นบาท และ         

841.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2564: 993.43 และ 908.43 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
 

8 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้  2565  2564 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม - หุน้สามญั 0.50  1,200,000  600,000  1,200,000  600,000 

เพิ่มทุนจดทะเบียน 0.50  240,000  120,000  -  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม - หุ้นสามัญ 0.50  1,440,000  720,000  1,200,000  600,000 

          

หุ้นที่ออกและชําระแล้ว          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม - หุน้สามญั 0.50  1,200,000  600,000  1,200,000  600,000 

ณ วันที่ 31 มีนาคม - หุ้นสามัญ 0.50  1,200,000  600,000  1,200,000  600,000 
 

การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

วนัท่ี 24 ธันวาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียน

เดิม 600 ลา้นบาท เป็น 720 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จาํนวน 240 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 

รวมเป็นจาํนวน 120 ลา้นบาท เพื่อรองรับการใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน

ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2565 
 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

วนัท่ี 24 ธันวาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น      

เพิ่มทุนของบริษทัคร้ังท่ี 1 (“SCN-W1”) และ คร้ังท่ี 2 (“SCN-W2”) ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในจาํนวนไม่เกิน 120 ลา้นหุน้ ในอตัราจดัสรรท่ี 10 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิในวนัท่ีกาํหนด ต่อมาใน

วนัท่ี 14 มกราคม 2565 บริษทัมีการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดย SCN-W1 และ SCN-W2 มีอาย ุ

1 ปีและ 4 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิตามลาํดบั และมีอตัราการใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ

มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 1 หุน้  
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9 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของ

กลุ่มบริษทั หน่วยงานท่ีสําคญัมีขนาดของกิจการท่ีแตกต่างกัน โดยมีการพิจารณาจากการจดักลุ่มโดยทัว่ไปของ

ผลิตภณัฑ์และการบริการเป็นเกณฑ์ในการกาํหนดส่วนงาน ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบั

รายงานภายในท่ีนาํเสนอใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

ส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 

 

ส่วนงานท่ี 1 ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์ก๊าซธรรมชาติและนํ้ามนั ไดแ้ก่ ธุรกิจการคา้ก๊าซทางสถานีบริการ

ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (NGV) ธุรกิจบริการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ (PMS)     

ธุรกิจซ่อมบาํรุงสถานีก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจการคา้อะไหล่อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัก๊าซธรรมชาติ และ

ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนตแ์ละทดสอบถงับรรจุก๊าซ 

ส่วนงานท่ี 2 ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัยานพาหนะท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ ไดแ้ก่ ธุรกิจการจาํหน่ายอะไหล่และ

อุปกรณ์รถยนต ์รวมถึงการใหบ้ริการซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถยนตแ์ละรถโดยสาร 

ส่วนงานท่ี 3 ธุรกิจพลงังานหมุนเวียน ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และธุรกิจคา้แผงโซลาร์เซลล ์

ส่วนงานท่ี 4 ธุรกิจขนส่ง 

ส่วนงานอ่ืน ๆ ธุรกิจอ่ืน ๆ  

 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี
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 งบการเงินรวม  

 ส่วนงานท่ี 1  ส่วนงานท่ี 2  ส่วนงานท่ี 3  ส่วนงานท่ี 4  ส่วนงานอ่ืน ๆ  รวม  รายการตัดบัญชี  สุทธิ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด         

วันท่ี 31 มีนาคม 

 

2565 

  

2564 

  

2565 

  

2564 

  

2565 

  

2564 

  

2565 

  

2564 

  

2565 

  

2564 

  

2565 

  

2564 

  

2565 

  

2564 

  

2565 

  

2564 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 213,538  257,024  38,562  30,989  16,926  22,208  44,603  41,073  15,898  25,999  329,527  377,293  -  -  329,527  377,293 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 2,902  5,006  -  -  -  -  2,880  5,467  2,149  1,583  7,931  12,056  (7,931)  (12,056)  -  - 

รวม 216,440  262,030  38,562  30,989  16,926  22,208  47,483  46,540  18,047  27,582  337,458  389,349  (7,931)  (12,056)  329,527  377,293 

ตน้ทุนขายและบริการ (206,302)  (220,573)  (33,420)  (26,506)  (3,966)  (9,999)  (41,443)  (46,535)  (43,595)  (32,557)  (328,726)  (336,170)  7,638  11,265  (321,088)  (324,905) 

กาํไรขั้นตน้ 10,138  41,457  5,142  4,483  12,960  12,209  6,040  5  (25,548)  (4,975)  8,732  53,179  (293)  (791)  8,439  52,388 

รายไดอ่ื้น                             21,082  14,205 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน 

ในบริษทัยอ่ย 

                             

120,440 

  

- 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลง 

สถาะนะเงินลงทุน 

                             

200,903 

  

- 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย                             350,864  66,593 

ตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและ     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

                              

(64,187) 

  

(37,419) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ                             -  (87) 

ตน้ทุนทางการเงิน                             (17,774)  (19,705) 

กลบัรายการ (ผลขาดทุน) 

จากการดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม 

TFRS 9 

                             

 

603 

  

 

(5,278) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ที่ใช ้

   วิธีส่วนไดเ้สีย 

                             

 

14,150 

  

 

17,473 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้                             283,656  21,577 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้                             (15,134)  1,579 

กําไรสําหรับงวด                             268,522  23,156 
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การจาํแนกรายได้ 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเพียงส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศไทยเท่านั้น 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลรายไดท่ี้ถูกจาํแนกตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการหลกั  
 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานท่ีรายงาน 

 ส่วนงานท่ี 1  ส่วนงานท่ี 2  ส่วนงานท่ี 3  ส่วนงานท่ี 4  รวมส่วนงานท่ีรายงาน  ส่วนงานอ่ืน ๆ  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด         

วันท่ี 31 มีนาคม 

 

2565 

  

2564 

  

2565 

  

2564 

  

2565 

  

2564 

  

2565 

  

2564 

  

2565 

  

2564 

  

2565 

  

2564 

  

2565 

  

2564 

 (พันบาท) 

ประเภทของสินค้าและบริการหลัก                            

สถานีบริการนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาต ิ 125,738  99,793  -  -  -  -  -  -  125,738  99,793  -  -  125,738  99,793 

บริการอดัก๊าซธรรมชาต ิ(PMS) 48,670  47,010  -  -  -  -  -  -  48,670  47,010  -  -  48,670  47,010 

ซ่อมบาํรุงสถานีก๊าซธรรมชาต ิ 34,820  26,589  -  -  -  -  -  -  34,820  26,589  -  -  34,820  26,589 

อะไหล่และอุปกรณ์ 3,693  9,936  19,846  12,330  2,186  9,390  -  -  25,725  31,656  -  -  25,725  31,656 

ก๊าซธรรมชาติอดัสาํหรบัอุตสาหกรรม 

(iCNG) 

 

- 

  

73,488 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

73,488 

  

- 

  

- 

  

- 

  

73,488 

ขนส่ง  -   -  -  -  -  -  44,603  41,073  44,603  41,073  -  -  44,603  41,073 

ซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถเมล ์NGV  -   -  18,716  18,659  -  -  -  -  18,716  18,659  -  -  18,716  18,659 

พลงังานแสงอาทิตย ์  -   -  -  -  14,740  12,818  -  -  14,740  12,818  -  -  14,740  12,818 

รับเหมาก่อสร้าง  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  592  9,372  592  9,372 

อ่ืน ๆ 617  208  -  -  -  -  -  -  617  208  15,306  16,627  15,923  16,835 

รวม 213,538  257,024  38,562  30,989  16,926  22,208  44,603  41,073  313,629  351,294  15,898  25,999  329,527  377,293 
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10 กําไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กําไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั        

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั 269,008  23,169  49,335  6,654 

        

จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกจําหน่ายแล้ว        

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก (ข้ันพื้นฐาน)  

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 1,200,000 

 

1,200,000 

 

1,200,000 

 

1,200,000 

        

กําไรต่อหุ้น (ข้ันพื้นฐาน) (บาท) 0.22  0.02  0.04  0.01 

 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่ได้คาํนวณกําไรต่อหุ้นปรับลดจากใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญสําหรับงวด         

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เน่ืองจากราคาหุ้นสามัญถวัเฉล่ียในระหว่างงวดตํ่ากว่าราคาใช้สิทธิของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 

 

11 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ

เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  

เคร่ืองมือทางการเงิน  

ท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงิน             

สิทธิการขายหุ้น  (999)  (999)  -  (999)  -  (999) 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย  (64)  (64)  -  (64)  -  (64) 

รวม  (1,063)  (1,063)         

             

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  

เคร่ืองมือทางการเงิน  

ท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงิน             

สิทธิการขายหุ้น  (999)  (999)  -  (999)  -  (999) 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย  (47)  (47)  -  (47)  -  (47) 

รวม  (1,046)  (1,046)         
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 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

เคร่ืองมือทางการเงิน  

ท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงิน             

สิทธิการขายหุ้น  (999)  (999)  -  (999)  -  (999) 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย  (196)  (196)  -  (196)  -  (196) 

รวม  (1,195)  (1,195)         

             

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

เคร่ืองมือทางการเงิน  

ท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงิน             

สิทธิการขายหุ้น  (999)  (999)  -  (999)  -  (999) 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย  (130)  (130)  -  (130)  -  (130) 

รวม  (1,129)  (1,129)         
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ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ส่วนมากมาจากอตัราดอกเบ้ีย THBFIX 

โดยอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงทางเลือกสําหรับ THBFIX คือ Fallback (THBFIX) กลุ่มบริษัทวางแผนท่ีจะปรับปรุง

เง่ือนไขของสัญญาในการนาํขอ้กาํหนดเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงทดแทนมาใชเ้พื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปอตัรา

ดอกเบ้ียอา้งอิงใหเ้สร็จส้ินภายในปี 2565 

 

12 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 งบการเงินรวม   

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอื่น ๆ    

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  225,122  183,378 

คาํสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 32,185  25,154 

สัญญาใชป้ระโยชน์พื้นท่ี 11,167  2,294 

อ่ืน ๆ 2,223  1,861 

รวม 270,697  212,687 

 

13 คดีฟ้องร้อง 

 

ในปี 2562 บริษทัไดย้ืน่คาํร้องต่อคณะอณุญาโตตุลาการให้ตดัสินขอ้พิพาทระหวา่งบริษทัและบริษทั อีโค่ โอเรียนท ์

รีซอสเซส (ประเทศไทย) จาํกัด (“ECOR”) ในกรณีท่ี ECOR ผิดสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ เน่ืองจาก ECOR                  

ไม่สามารถจดัหาก๊าซให้บริษทัได้ตามปริมาณท่ีกาํหนดตามสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 บริษทัไดรั้บ     

คาํวินิจฉยัจากคณะอนุญาโตตุลาการให้บริษทัเป็นผูช้นะคดีขอ้พิพาทดงักล่าว โดยให ้ECOR ชาํระเงินจาํนวน 40.71 

ล้านบาท ให้แก่บริษทัพร้อมทั้งดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวนัถดัจากวนัเสนอขอ้พิพาทจนถึงวนัท่ี ECOR      

ชาํระจาํนวนเงินดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัเสร็จส้ิน รายการดงักล่าวถือเป็นสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น ทั้งน้ีบริษทัยงัไม่ไดรั้บรู้

รายการจนกว่าจะไดรั้บชาํระค่าชดใช้ความเสียหายจาก ECOR อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 ECOR          

ไดย้ื่นคาํร้องเพ่ือเพิกถอนคาํวินิจฉัยจากคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลแพ่ง นอกจากน้ีบริษทัไดย้ื่นคาํร้องต่อศาล

ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง เพื่อยื่นขอบงัคบัคดีตามคาํวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ 

และเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2565 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางมีคาํสั่งใหโ้อนคดีดงักล่าว

ไปดาํเนินพิจารณาคดีภายใตศ้าลแพ่ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 คดีทั้งหมดอยูใ่นกระบวนการทางศาลแพ่ง 
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ในไตรมาส 1 ปี 2563 พนกังานกลุ่มหน่ึงไดล้าออกจากบริษทั และต่อมาไดย้ืน่ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องให้บริษทั

จ่ายเงินชดเชยเป็นจาํนวนรวม 1.54 ล้านบาท ซ่ึงได้รับคาํตัดสินจากศาลชั้นต้นเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2564           

ให้ชําระเงินแก่โจทย์เป็นจํานวนเงิน 2.47 ล้านบาท โดยรวมดอกเบ้ียล่าช้าเป็นจํานวนเงิน 0.76 ล้านบาท               

อย่างไรก็ตาม บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2565 ทั้งน้ี บริษทัไดบ้นัทึกประมาณการค่าความเสียหาย

จากคดีดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวนเงิน 2.47 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัถูกฟ้องร้องในฐานะจาํเลยร่วมในศาลชั้นตน้ใน

คดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นจาํนวนเงินรวม 17.59 ล้านบาทให้แก่โจทก์จากกรณีอุบัติเหตุของ

พนกังานของบริษทั โดยบริษทัไดรั้บความคุม้ครองตามประกนัวินาศภยัตามวงเงินกรมธรรม ์อยา่งไรก็ตาม ส่วนต่าง

ของค่าสินไหมทดแทนและวงเงินกรมธรรมท่ี์อาจเกิดขึ้นบริษทัตอ้งรับผิดชอบร่วมกบัพนกังานดงักล่าว โดยคดีความ

ขา้งตน้ยงัไม่ถึงท่ีส้ินสุดและยงัมีความไม่แน่นอน บริษทัจึงไม่มีการตั้งประมาณการสําหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจาก

การถูกฟ้องร้องดงักล่าวในงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

 

14 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรสําหรับปี 2564 เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.055 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 66 ลา้นบาท 

เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2565 
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